Referat, styremøte 02.12.15
Til stede: Kristin, Pål, Tom Børre, Øystein, Preben, Hans, Rune, Harald og Gro
Fraværende: -----

1. Drøfting omkring samarbeidet mellom KPK og KGP vedr. bygging av ny bane. KPK vil
ha et ord med i laget når byggekomiteen skal settes. KPK ønsker å ha inn Harald, Pål
og Torstein.
2. Klubben bør konsentrere seg om å rekruttere juniorer, siden det er disse som bli
vektlagt fra kommunens side. Det vil også ha mye å si når det kommer til tilskudd fra
kommunen. Forslag fra styret om å sette opp juniortrening med luftvåpen på
torsdagene, og synkronisere med jente- og juniorskytingen som allerede er satt opp
den dagen.
3. Klubbens luftvåpen leveres til Roy for å ses over og evt. repareres.
4. Åpen dag med skyting, presentere klubben på Lundsdagene?
5. Forslag fra Forslagskassen vedr. å øke aktiviteten i klubben. Styret vil tenke gjennom
forslaget, og komme tilbake til dette.
 Bør klubben strukturere treningene bedre? Legge opp program for
treningene? KPK kalle inn til skyteleder-samling over nyttår, og det undersøkes
om vi kan bestille ned en ekstern trener for anledningen.
6. Årsmøte 2016: Kristin har søkt om å få leie KIF-huset den 12. eller 19. februar, men
ikke fått svar ennå. Annonsen settes i avisen 6 uker før, dvs. lørdag 02.01.16. Forslag
må vøre klubben i hende innen 14 dager før.
7. Terminlista 2016: KPK og Grimstad har meldt inn luftstevne på samme dag. KPK tar
kontakt med Grimstad og ber dem om å flytte deres stevne, da Aust-Agder sin
terminliste ikke er så tett som Vest-Agder sin. Alternativt så kan KPK flytte sitt stevne
til lørdagen før, den 09.01.
8. Dugnad i Gimlehallen. KPK ønsker å ha dugnad i løpet av våren. KPK og KGP må enes
om dugnadslista, og fordele hver sine oppgaver. De bør sette opp hver sin helg.
 Vaske ned hallen
 Male oppholdsrommet
 Bygge ny kulefanger
 Vendeanlegget
 Montere TV i oppholdsrommet
 Montere kjøkkenet
9. Forslag: Kan KPK kjøpe elektroniske skiver? Vil ha mye å si for rekrutteringen av
luftskyttere.
10. Juleskyting: Tirsdag 15.12.15 kl. 17 i Gimlehallen. Det blir servering av kake, gløgg og
julegrøt. Øystein legger ut informasjon på hjemmesiden og på Facebook. Det bør
legges ut info som arrangement på fb, for på den måten å få en oversikt over omtrent
hvor mange som kommer.
11. Styret tar opp igjen saken om å melde ifra på Facebook hvis hallen låses opp utenom
vanlig treningstid. Styret går for at det skal annonseres dersom hallen åpnes, uansett

om det kun er for kort tid så sant man kan. Ordningen prøves frem til neste styremøte
i februar.
Planlagte styremøter fremover: 03.02.16 hos Harald i Topdalsveien 188.
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